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P een der Aprilveilingen van 1914 bij CHRISTIE kwam in 

mijn bezit, gecatalogiseerd als "Dutch school, Two 

peasants in an interior", het hierbij afgebeelde schilde- 

rijtje voorstellende "den Ouden Tobias en zijn vrouw". 

Terwijl de voorstelling me denken deed aan de 

voorliefde van REMBRANDT voor dit Bijbelsche verhaal, 
trof mij de groote verwantschap van deze compositie 
met den 1629 gedateerden "slapenden grijsaard" in het 

museum te Turijn. In beide werken dezelfde sobere opvatting van het interieur. 

Verder is de houding van Tobias, uitgezonderd de stand der armen, geheel 
dezelfde als van den "grijsaard". Eveneens is er veel overeenkomst met een 

teekening in rood krijt van REMBRANDT in het Prentenkabinet te Berlijn, voor- 

stellende "een zittenden grijsaard met gevouwen handen". (FREISE p. 102). 
De schilderwijze is ook hier, evenals in REMBRANDT's meeste vroege werken 

met kleine figuren, delikaat, zonder, zooals bij zijn navolger GERRIT Dou, in het 

peuterige te vervallen. Ook de kleurenkeuze en stemming van een moeilijk over- 

trefbare harmonische subtiliteit gaat samen met wat REMBRANDT in dit opzicht 
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iets later geeft in den "Heiligen Anastasius" van 1 6 3 in het museum te Stockholm, de 

beide "filosofen" in het Louvre en de "Simeon in den Tempel" in het Mauritshuis,% 
Grijs in schakeeringen van grauw tot blauw is de hoofdtoon, verlevendigd 

door een dofrood van den jas die Tobias' vrouw verstelt, welk rood nog naklinkt 

in den lap van de werkmand, het even zichtbare vest van Tobias en de verva- 

gende steenen in den achtergrond. , 
Doch waar in dit schilderijtje de meester het sterkst uit spreekt, dat is 

de sobere en toch zoo diepgaande weergave van den hulpbehoevenden troost- 

zoekenden blinde en de moederlijk beschermende vrouw, door den scheidenden 

dag zacht verlicht en omgeven van een met verfijnd gevoel voor kleur geschapen 

atmosfeer, die een groote innigheid aan dit werk verleent. 

Dr. BREDIUS vestigde nog mijn aandacht op de algeheele ontleening der 

vrouwenfiguur aan de Baucis uit een schilderij van ADAM ELSHEIMER nu in 

graaf WACHTMEISTER's verzameling, voorstellende "Jupiter en Mercurius bij Phile- 

mon en Baucis." 

Eveneens op een Londensche veiling was ik in staat de hand te leggen 

op een landschap van HERCULES SEGHERS, dat onder VAN GOYEN's naam ging. 
Deze grootsch geziene compositie, doorgloeid van een romantisch-gepassionneer- 
den geest, behoort, te oordeelen naar den overwegend bruingroenen toon, waaruit 

optintelt het rood van enkele daken en het teere rose van de rotstoppen, door 

den avondzon verlicht, verder naar het sterke chiaroscuro en de stemmingsvolle 

belichting, tot de laatste periode van SEGHER's werken. 

Iedereen, die, al is het ook maar oppervlakkig, met het werk van den 

meester bekend is, zal in dit schilderij de bizonderheden vinden waardoor de 

kunst van dezen meester zich onderscheidt. De luchtig breede toets met de 

korrelig opgezette gele lichten. De voorliefde voor grillige rotsvormen en de 

eigenaardige staakachtige boomen. Het weergeven van het landschap in vogel- 

vlucht, waardoor hij, zonder aan de lucht de grootste plaats in te ruimen, toch 

een groote diepte weet te geven. Hierdoor komen de bizonderheden van het 

landschap tot haar recht, die b.v. bij JAN V. GOYEN, PHILIP DE KONINCK e.a. 

door het te sterk in verkorting weergeven, verloren gaan. 
Deze opvatting van het landschap is echter geen vinding van SEGHERS 

doch een verbetering van wat zijn meester GILLIS VAN CONINXLOO, 66n van de 

hoofden der Vlaamsche landschapschool in het eind van de XVIe eeuw, hem 

geleerd had. Dien Vlaamschen invloed zien we duidelijk in de voorliefde voor 

lokaaltonen en details van zijn vroege composities, zooals b.v. het berglandschap 

bij Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT. In zijn late werken is hij toniger en stemmings- _,_ 
voller en bestudeert hij reeds met fijn gevoel den invloed der atmosfeer. .. 

' 



Oude man en vrouw door REMBRANDT in de verzameling J. O. KRONIG. 






